
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind numirea  persoanei  care  va ţine  Registrul  datoriei  publice   locale   şi 
Registrul  de evidenţă  a  garanţiilor  locale

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:
− Expunerea de motive a Preşedintelui  şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

nr.______/__________2010; 
-    Raportul Direcţiei Economice  înregistrat cu nr._____/__________2010;
− Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  băncii,  prognoze  şi  studii 

economice;
− Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
În  baza  punctului  9,  capitolul  I  –  anexa  din  Normele  metodologice   pentru 

înregistrarea   şi  raportarea    datoriei   publice,  aprobate  prin   Ordinul   ministrului 
finanţelor  publice  nr. 1059/2008, modificate  şi completate.

În temeiul prevederilor art. 91, alin 1, lit. f şi art 97 din Legea  nr. 215/2001  a 
administraţiei  publice  locale , modificată şi  completată. 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se numeşte   doamna   Rusnac Melania – şef   serviciu  în cadrul   Serviciului 
Contabilitate – salarizare şi pentru  a ţine  Registrul   datoriei publice  locale  şi Registul 
de  evidenţă  a  garanţiilor  locale.  



        Art.2 Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov nr. 75/2005 îşi încetează  aplicabilitatea.

        Art.3  Direcţiile  de  specialitate  ale   Consiliului  judeţean  Ilfov,  vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr._____
Din ____________ 2010



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______/__________ 2010

EXPUNERE DE MOTIVE

       În Ordinul ministrului Finanţelor  Publice  nr. 1059 /07.04.2008  privind  aprobarea 

Normelor  metodologice  pentru   înregistrarea  şi raportarea  datoriei  publice, capitolul 

I, punctul 9 din anexa se menţionează că ,, Persoana care va ţine Registrul de evidenţă a  

datoriei publice locale a unităţii administrative - teritoriale  şi  Registrul de evidenţă a 

garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, după 

caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului mu-

nicipiului Bucureşti, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bu-

cureşti, după caz.’’

      În acest  sens  persoana numită  care  va ţine  Registrul  datoriei  publice locale  şi 

Registrul  de  evidenţă  a  garanţiilor  locale  va   fi  doamna   Rusnac Melania  - şef 

serviciu  în cadrul   Serviciului  Contabilitate –Salarizare.

     Faţă  de  cele  prezentate mai sus supunem  Consiliului  Judeţean  Ilfov spre  aprobare 

proiectul  de hotărâre privind  numirea  persoanei   care  va ţine  Registrul  datoriei 

publice  locale  şi Registrul  de evidenţă  a  garanţiilor   locale.

      Având în vedere cele prezentate şi dispoziţiile legale în vigoare, am iniţiat proiectul 

de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean 

Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
   Roman Gheorghe                                                                    Manicea Cristina

    



 

ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______/__________ 2010

RAPORT

       În Ordinul ministrului Finanţelor  Publice  nr. 1059 /07.04.2008  privind  aprobarea 

Normelor  metodologice  pentru   înregistrarea  şi raportarea  datoriei  publice, capitolul 

I, punctul 9 din anexa se menţionează că ,, Persoana care va ţine Registrul de evidenţă a  

datoriei publice locale a unităţii administrative - teritoriale  şi  Registrul de evidenţă a 

garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, după 

caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului mu-

nicipiului Bucureşti, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bu-

cureşti, după caz.’’

      În acest  sens  persoana numită  care  va ţine  Registrul  datoriei  publice locale  şi 

Registrul  de  evidenţă  a  garanţiilor  locale  va   fi  doamna   Rusnac Melania  - şef 

serviciu  în cadrul   Serviciului  Contabilitate –Salarizare.

     Faţă  de  cele  prezentate mai sus supunem  Consiliului  Judeţean  Ilfov spre  aprobare 

proiectul  de hotărâre privind  numirea  persoanei   care  va ţine  Registrul  datoriei 

publice  locale  şi Registrul  de evidenţă  a  garanţiilor   locale.

                                                                                                                  DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

Irina Suliman

Şef Serviciu Juridic- Contencios,
Avizare Legalitate Acte,

Adela Ralea


